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Oudercommissie  

Er is goed gehoor gegeven aan de vorige oproep van de oudercommissie. We hebben 

er veel nieuwe leden bij en dat is natuurlijk heel erg fijn.  
Wij zijn echter nog wel op zoek naar oudercommissieleden die de locatie Papenvoort 

willen vertegenwoordigen. De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en 

ouders  door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de 

zorg en opvang van de kinderen, zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het 

voedingsbeleid en het beleid veiligheid en gezondheid.  

Meer informatie over de oudercommissie is te vinden via deze link. 

https://www.degrabbelton.nl/de-grabbelton/oudercommissie  

De OC leden kunnen natuurlijk ook altijd tijdens de breng- en haaltijden 

aangesproken worden.  

Lijkt het je leuk en interessant om zitting te nemen? Meld je dan aan via 

oudercommissiegrabbelton@gmail.com  

Nationaal voorleesontbijt  

Van 20 t/m 30 januari zijn de nationale voorleesdagen.  

Het prentenboek wat deze dagen centraal staat is Coco kan het!  

Dit boek vind je terug op alle locaties en hieruit zal tijdens  

deze weken voorgelezen worden. Op woensdag 20 januari  

staat het voorleesontbijt gepland. I.v.m. de coronamaatregelen  

wordt er dit jaar een andere invulling aan gegeven 

dan andere jaren. Helaas kunnen we dit jaar 

geen bezoekje brengen aan de bibliotheek, maar in plaats daarvan 

zullen de groepen zorgen voor leuke en alternatieve activiteiten.  

 

 

Leuk voor thuis; 

Boekstart voorleeshalfuurtje op woensdag 27 januari van 10.00 tot 10.30 uur. Harma 

leest voor uit ‘Coco kan het’ van Loes Riphagen. Deze voorleesactiviteit richt zich op 

peuters en kleuters. Kijk mee via de Facebookpagina van Biblionet Groningen 

https://ticketing.biblionetgroningen.nl/inschrijven/76359/BoekStart-

Voorleeshalfuurtje.html  

 

Verlengde peuteropvang en dagopvang 

 

Op het moment dat uw kind vier jaar geworden is, maar nog niet naar school kan, is 

het mogelijk om de opvang te verlengen. Uw kind kan dan gebruik blijven maken van 

de vertrouwde opvang met bekende pedagogisch medewerkers. U blijft  recht houden 

op kinderopvangtoeslag totdat uw kind de basisschool gaat. Dus als uw kind in de 
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periode januari t/m juli vier jaar wordt en pas in het nieuwe schooljaar naar de school 

gaat, behoudt u het recht op kinderopvangtoeslag. Omdat de plaatsingsovereenkomst 

eindigt op het moment dat uw kind vier jaar wordt, schrijven wij de kinderen op hun 

vierde verjaardag automatisch uit. Het is dus van groot belang dat u tijdig aan de 

planning doorgeeft wanneer u gebruik wilt maken van deze verlenging via 

planning@degrabbelton.nl  

De planning medewerkers zullen de mogelijkheden voor de verlenging bekijken.  

 

Facebook peuteropvang 

 

Voor de ouders van peuteropvang de Driewieler en Boomgaard zullen voortaan, net 

als bij de dagopvang, foto’s (van bijvoorbeeld activiteiten) toegevoegd worden aan de 

ouderapp.  Het is belangrijk dat u hiervoor de ouderapp heeft gedownload. De 

inloggegevens voor deze app heeft u ontvangen bij het intakepakket. Mocht u de 

inloggegevens niet meer hebben dan kunt u contact opnemen met onze 

planningsmedewerkers via planning@degrabbelton.nl Daarnaast zullen de 

Facebookberichten op de Facebookpagina van de Grabbelton worden geplaatst: 

https://www.facebook.com/grabbelton 

  
Hiermee zal de Facebookpagina van de peuteropvang komen te vervallen. 

 

Nieuwe groep Heilige Geeststraat 

In verband met de toename van het aantal aanmeldingen, zal per 1 maart 2021 de 

groep de ‘Ontdekstek’  (aan de Heilige Geeststraat) op maandag, dinsdag en 

donderdag weer geopend worden. In eerste instantie start de groep met een aantal 

baby’s, maar het is de bedoeling dat de Ontdekstek zal uitgroeit tot een verticale 

groep.  

Voor deze nieuwe groep zal een nieuwe collega het dagopvang team komen 

versterken. Bianca Puerto Valverde heeft ruim 13 jaar ervaring in de kinderopvang en 

heeft voornamelijk op een babygroep gewerkt. Ze heeft super veel zin om de nieuwe 

groep op te starten en de nieuwe kinderen en ouders te leren kennen. 

 

Nieuwe richtlijn RIVM 

In de richtlijnen van het RIVM is een belangrijke wijziging aangebracht: Kinderen 

die gedurende de dag 15 minuten of langer in nauw contact zijn geweest met 

de pedagogisch medewerker moeten in quarantaine. Er wordt hierbij geen 

onderscheid gemaakt in leeftijd, dus 0-12 jaar dezelfde regels. Kijk voor de 

aangepaste richtlijnen op: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-

uitbraakonderzoek-kinderen 

uiteraard zullen wij u zorgvuldig informeren wanneer een van onze medewerkers, van 

de groep van uw kind(eren) positief getest is op Covid-19.  

 

Aanmelden noodopvang 

Ondanks de verstuurde berichten via de mail en de ouderapp over de procedure 

rondom het aanmelden van de noodopvang, ontvangen wij ná de sluitingsdag (elke 

woensdag tot 13.00 uur) nog vragen van ouders om hun kind(eren) in de week 
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daarop volgend aan te melden. Wij willen u erop wijzen dat het, door de vele 

aanmeldingen die wij krijgen, elke week weer een hele puzzel is om de 

personeelsroosters rond te krijgen. Daarom vragen wij u dringend om uw kind vóór 

woensdag 13.00 uur aan te melden via https://www.degrabbelton.nl/aanmelden-

noodopvang. 

Hierna is het voor ons niet meer mogelijk om uw kind(eren) mee te nemen bij de 

aanvragen.  

 

Koppeling gewerkte uren over 2020 verruimd 

 

Vanwege de Coronapandemie en de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar als 

gevolg daarvan, heeft de staatssecretaris besloten de koppeling gewerkte uren voor 

het recht op kinderopvangtoeslag in 2020 te verruimen. Dit staat in een besluit tot 

wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2020. 

 

Ouders hebben per maand tot maximaal 230 gewerkte uren recht op 

kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in 

aanmerking komt is normaal gesproken gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van 

de minst werkende ouder. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking komt voor 

kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140% van de gewerkte uren bij dagopvang en 

gastouderopvang (0-4 jaar), en 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang 

en gastouderopvang (4-12 jaar). Hierbij geldt een maximum van 230 uren 

kinderopvangtoeslag per kalendermaand. De normen van 140% en 70% worden voor 

2020 losgelaten. 

In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 

voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden 

waarin zij arbeid verrichten. Deze maatregel is tijdelijk en is alleen van toepassing in 

berekeningsjaar 2020. 

 

Compensatieregeling tijdens de lockdownperiode 

 

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn  tot en met 7 

februari dicht. Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij 

mogelijk eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Er is 

noodopvang voor bepaalde groepen kinderen op de kinderopvang en op school. 

Ouders wordt gevraagd de rekening door te betalen. Zij krijgen hiervoor een 

tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Door de sluiting hoeft u uw 

kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Alle ouders moeten er wel voor zorgen dat 

hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. 

Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen.  

 

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage  

 

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu 

volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. 

Soms is  de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat komt 

onder andere omdat de tegemoetkoming is berekend met de maximale uurprijs. De 

tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang. Ook ouders met cruciale 
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beroepen ontvangen een tegemoetkoming. Zij kunnen wel gebruik maken van 

kinderopvang. 
 

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders: 

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag 

Ouders die  kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de 

maximum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. 

Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gast-

ouderopvang. 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal (net als bij de sluiting in het  afgelopen voor-

jaar) de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetko-

ming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De da-

tum hiervoor is nog niet bekend. 

Gegevens Belastingdienst controleren 

Door de sluiting hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Wel is het altijd 

belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw nor-

male gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract of uw 

inkomen verandert. 
Factuur doorbetalen 

U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer 

Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op 

ziet betrekking op heeft het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar 

beneden bijgesteld.  
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de ge-

meenten 

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinder-

opvangaanbieder). 
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang 

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot 

de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk 

en zal op deze plek bekend worden.  
Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van 

het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu 

weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat 

ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel 

kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming. 

Doorbetalen kinderopvang als kind vanaf 16 december verplicht thuis is 

 Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kin-

deropvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw 

factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de 

maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen. 

 Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U 

ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uur-

prijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders 

voor de kinderopvang compenseren?' 

 Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen 

die specifiek zijn op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te ge-

ven. 

 

Kinderopvang doorbetalen 



 
 Als u de kinderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze 

straks weer voor iedereen opengaat. 

 Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen in 

het portaal van  de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. 

Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belasting-

dienst doorbetaald. 
 U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uur-

tarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen ma-

ken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken 

 
 

 

 

Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 

18-01 t/m 26-02 Dagopvang: thema verkeer 

20-01 Voorleesontbijt 

01-02 Vergadering oudercommissie 

 

 

Verjaardagen medewerkers 

 

Datum Naam medewerker 

28-01 Myrthe 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen

